
Het bevorderen van begrip bij een breder publiek. 
Nog altijd bestaat bij sommige mensen weerstand tegenover het trans-
planteren van organen. Halo probeert een positieve houding tegenover 
transplantatie te bevorderen bij het grote publiek. 
 
Het verdedigen van de belangen van de leden bij verschillende 
instanties. 
Door op te treden als groep, kan meer druk gelegd worden op bepaalde 
instanties. Hiervoor is de vereniging ook aangesloten bij het Vlaams  
Patiënten Platform. 
Het verlenen van diensten aan patiënten en hun familie. 
Voorbeelden hiervan zijn het ter beschikking stellen van SOS-stickers, een 
lijst met aandachtpunten tijdens vakantie, het uitgeven van een viermaan-
delijks tijdschrift enzovoort… 
 
Het organiseren van sociale activiteiten. 
Door het samenbrengen van patiënten en hun omgeving in een losse, 
sociale context kunnen de nieuwere leden zich makkelijker in de groep 
integreren en worden contacten en vriendschappen tussen alle leden 
hernieuwd. 
 
WERKING. 
 
Jaarlijks organiseert de vereniging verschillende activiteiten. 

- Er worden twee infonamiddagen georganiseerd. Tijdens deze 
vergaderingen komen professoren, paramedici en andere 
personen uitleg geven omtrent het transplantatiegebeuren en 
wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. 
Tijdens de receptie die daarop volgt, kan u contacten leggen met 
andere getransplanteerden. Deze namiddagen zijn toegankelijk 
voor iedere longtransplantatiepatiënt. 

- Op de eerste zaterdag van september kunt u deelnemen aan een 
daguitstap. 

- We zetten in januari het nieuwe jaar in met een nieuwjaars-
receptie. 

GESCHIEDENIS. 
 
Om een wildgroei te voorkomen en er zeker van te zijn dat patiënten de 
juiste informatie kregen, werd onder impuls van het Leuvens transplan-
tatieteam in 1995 HALO vzw opgericht. 
N.a.v. 25 jaar HALO vzw werd het embleem aangepast naar een kunst-
werk die gemaakt werd door een patiënte die een longtransplantatie 
ondergaan heeft.                 
 
DOELSTELLING. 
 
Deze patiëntenvereniging kan op verschillende manieren ondersteuning 
bieden aan mensen die al een longtransplantatie ondergaan hebben of 
wachten op een longtransplantatie. 
 
Het bijstaan van patiënten en hun onmiddellijke omgeving door het 
verlenen van emotionele steun.  
Luisteren naar mensen die met dezelfde problemen moeten afrekenen en 
met hen meevoelen, geeft nieuwe moed. Bovendien leren patiënten en 
familieleden van elkaar hoe ze de zaken het best kunnen aanpakken. In 
enkele gevallen hebben de nieuwe patiënten genoeg aan de bijeenkom-
sten van de groep. Maar nog vaker zetten patiënten de onderlinge steun 
verder door telefoongesprekken, brieven, individuele contacten of via 
andere wegen. 
 
Het geven van informatie over de verschillende aspecten van de 
transplantatie. 
Het uitwisselen van informatie binnen de groep is essentieel. Maar ook 
familieleden, kennissen en een breed publiek hebben behoefte aan juiste 
en bruikbare informatie. Het uitwisselen van eigen ervaring en kennis, het 
uitnodigen van experts om meer uitleg te geven over bestaande of 
nieuwe behandelingsmethoden en het verduidelijken van specifieke 
problemen in verband met transplantatie, zijn voorbeelden van informatie 
waaraan een grote nood bestaat. Die uitwisseling van ervaringen kan 
probleemoplossend zijn of kan ook belangrijk zijn voor doorverwijzing of 
voor het zoeken naar geschikte hulpverleners. 
 
 



- Er worden ook twee pretransplantvergaderingen voorzien. Deze 
zijn bestemd voor wie op nieuwe longen wacht. Reeds getran-
splanteerde personen komen vertellen over hun ervaring met 
transplantatie en na de koffiepauze kunt u vragen stellen. 
 

Wie kan lid worden? 
Om lid te worden van Halo vzw moet men een longtransplantatie onder-
gaan hebben of wachten op een longtransplantatie. 
 
 
Hoe contacteren? 

Voorzitter@halovzw.info 
 

Ondervoorzitter@halovzw.info 
 

Secretariaat@halovzw.info 
 

Bestuur@halovzw.info 
 

Via de Sociale Dienst van Eenheid 650 in het U.Z. Gasthuisberg Leuven. 
 
 
 
Meer informatie vindt u op onze website: www.halovzw.info                      
of via facebook: https://www.facebook.com/groups/halovzw/  

 
 

Iedere provincie heeft zijn eigen provinciale 
vertegenwoordiger. Deze staan vermeld op 

de website en kunnen ook opgevraagd worden 
bij de Sociale Dienst, op de longtransplantatie- 

afdeling E 650 of op de dagzaal. 
 
 
 
VU: Voorzitter Halo vzw 
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