
Een jaar met klank en beeld maar anders.


De jaren 2020 en 2021 zijn zonder enige twijfel jaren die we niet gauw zullen vergeten. De 
lockdown waarmee we in maart 2020 kennis maken, brengt een enge stilte op alle fronten. Een 
lotgenotengroep die geen rechtstreeks contact meer met de leden kan hebben, krijgt het moeilijk 
om nog normaal te kunnen functioneren. 


Het bestuur van onze vereniging realiseert zich onmiddellijk dat er anders moet worden gewerkt 
om de continuïteit in de werking van onze vereniging te verzekeren.


Er zijn de redactievergaderingen van PROSTAATinfo, de bestuursvergaderingen, de vergaderingen 
van het dagelijks bestuur, periodieke de café santé avonden, onze jaarlijkse prostaatkanker-dag 
en natuurlijk ook persoonlijke ontmoetingen met lotgenoten.


Er zijn natuurlijk ook onze wekelijks Feel+ bewegingsoefeningen die vanaf de lockdown in maart 
on hold worden gezet, aangezien het niet verantwoord is om in eenzelfde lokaal met meerdere 
personen de bewegingsoefeningen uit te voeren.


Het wordt onmiddellijk duidelijk dat we voortaan met elektronische middelen zullen moeten 
werken. Naast de e-mail en de traditionele telefonische contacten wordt gekozen voor ZOOM om 
onze vergaderingen en meetings op afstand te organiseren.


De eerste uitdagingen zijn de redactievergaderingen van PROSTAATinfo voor de realisatie van ons 
magazine voor het tweede kwartaal van 2020. 


Dankzij de inzet van de bestuursleden die het redactiecomité bevolken, ondersteund door ons 
multifunctioneel secretariaat, wordt er met ZOOM even snel en efficiënt gewerkt, in vergelijking 
met vergaderingen met bestuursleden die in levende lijve aanwezig zijn. Ondertussen wordt er 
ook naarstig gewerkt aan de aanpassing van onze statuten om ze in overeenstemming te brengen 
met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vanaf 1 mei 2019 in voege is 
getreden. Ook in dit geval wordt het communicatiekanaal ZOOM gebruikt voor het organiseren 
van de vergaderingen.


Maar het wordt nog spannender want de statutaire jaarlijkse Algemene Vergadering kan niet op de 
normale manier doorgaan. Tijdens deze Algemene Vergadering moet er anoniem gestemd worden 
over verschillende punten. Het is ook hier zoeken naar een juridisch veilige oplossing.


Gelukkig verleent de wetgever ons de mogelijkheid om de uiterste datum voor de Algemene 
Vergadering te verdagen tot begin september en krijgen de bestuursorganen de mogelijkheid om 
de statutaire Algemene Vergadering schriftelijk te houden.


We kiezen onmiddellijk voor een schriftelijke Algemene Vergadering die op 17 augustus 2020 
doorgaat. De anonimiteit van de stemmingen kan worden gewaarborgd, dank zij de inzet van ons 
secretariaat, dat geen functie in het bestuursorgaan bekleedt. De schriftelijke Algemene 
Vergadering wordt succesvol afgesloten. Op weg naar de volgende uitdaging!


Voortaan worden tot nader order alle bestuursvergaderingen en vergaderingen van het dagelijks 
bestuur met ZOOM georganiseerd. Tussen 17 augustus 2020 en 24 juni 2021 komt het 
bestuursorgaan vier maal samen en het dagelijks bestuur vijf maal.


Het magazine PROSTAATinfo voor het derde kwartaal 2020 wordt op 15 september gepubliceerd. 


Ondertussen wordt er vlijtig verder gewerkt aan het verfijnen van het ontwerp van nieuwe 
statuten. Hierbij wordt beroep gedaan op een externe jurist, die ons de volstrekte zekerheid geeft 
inzake de wettigheid van alle ontwerpteksten.


Op 21 oktober wordt een vergadering via ZOOM georganiseerd met een externe partner met 
betrekking op de “Gids voor prostaatkanker”.
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Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die op 3 november 2020 via ZOOM doorgaat, 
wordt het ontwerp van nieuwe statuten door de vereiste meerheid van de stemgerechtigde 
personen goedgekeurd. Het dagelijks bestuur lichtjes aangepast. Bestuurslid Urbain Bruggeman 
vervangt Brigitte Dourcy-Belle-Rose als secretaris en bestuurslid Erik Briers wordt benoemd tot 
ondervoorzitter. Ondertussen zijn de nieuwe statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. 


De virtuele European Prostate Awareness Day (EPAD) 2020 grijpt plaats op 17 november.


Op 1 december 2020 wordt het magazine PROSTAATinfo voor het vierde kwartaal gepubliceerd.


Maar er is nog een aandachtspunt waarvoor een oplossing moet worden gezocht, met name onze 
periodieke café santé avonden die door het opnieuw oplaaien van de COVID19-besmettingen niet 
in het Maagdenhuis kunnen doorgaan. 


Onder impuls van het dagelijks bestuur wordt de naam “café santé” veranderd in PROSTAATinfo 
avonden. Op 23 november 2020 wordt het idee van het organiseren van virtuele PROSTAATinfo-
meetings op de agenda van de vergadering van het bestuursorgaan geplaatst. Twee thema’s 
worden geselecteerd, met name incontinentie en impotentie als rechtstreeks gevolg van het 
uitvoeren van een radicale prostatectomie. 


Bij de uitrol van de meetings zal ZOOM als communicatiekanaal worden aangewend. Bruno 
Mortelmans zal voor het onderwerp incontinentie als organisator-moderator optreden. Erik Briers 
neemt de problematiek van de impotentie voor zijn rekening.


Op 14 december gaat de kick-off meeting van het PEC-Patient Expert Center via ZOOM door. Het 
PEC organiseert opleidingen voor individuele patiënten en voor leden van patiëntenorganisaties 
om kennis op te doen om in de toekomst te kunnen optreden als Expert Patiënt, Patiënt Advocaat 
of als Expert Patiënt Advocaat.


Tijdens de bestuursvergadering van 21 december 2020 worden de laatste details van de eerste 
PROSTAATinfo avond over incontinentie besproken. De eerste PROSTAATinfo-ZOOM - zo wordt 
een virtuele PROSTAATinfo avond genoemd - over incontinentie zal doorgaan op 20 januari 2021. 
Het jaar 2021 begint dus met een alternatieve formule voor de klassieke PROSTAATinfo avonden, 
een uitdaging van formaat! 


De PROSTAATInfo-ZOOM over incontinentie wordt een succes. Op vraag van de deelnemers 
wordt een tweede aflevering georganiseerd die op 15 maart doorgaat. Op het vlak van het aantal 
deelnemers kunnen we zeker tevreden zijn.


Op 21 januari nemen wij deel aan de virtuele nieuwjaarsreceptie van het Vlaams 
Patiëntenplatform.


De virtuele Strategische Patiënten Adviesraad gaat door op op 11 februari 2021.


De publicatie van het magazine PROSTAATInfo 1ste kwartaal 2021 gebeurt op einde maart 2021.


Urbain start in april met het opstellen van een Intern Reglement. Hiervoor wordt een werkgroep 
met een aantal enthousiaste bestuursleden opgericht. Op dit ogenblik bevindt het ontwerp zich in 
een eindfase. Nadien kan het ontwerp van Intern Reglement voor goedkeuring aan het 
bestuursorgaan.


In juni gaan twee sessies van PROSTAATinfo-ZOOM door rond het thema impotentie. Erik is de 
moderator en ook de twee afleveringen worden een groot succes. 
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Uit de evaluatie van de vier afleveringen van PROSTAATinfo-ZOOM blijkt dat een aantal leden 
worden bereikt die in het verleden nog nooit een café santé hebben bijgewoond, wat stof tot 
nadenken biedt voor de PROSTAATinfo avond die in de herfst zal worden georganiseerd.


Hopelijk kunnen we in de herfst elkaar terug in het echt terugzien. Het zal deugd doen. Met deze 
uiting van hoop draai ik de bladzijde van de nabeschouwingen van het voorbije werkjaar om. 


Urbain R. BRUGGEMAN,

Secretaris.
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