\

IC Connect
Patiëntenorganisatie voor (ex-)IC-patiënten en naasten

samen met FCIC.
Visie IC Connect: een betere
kwaliteit van leven na de IC

Nieuwsbrief 3

22 Februari 2018

Ministerie van VWS wijst subsidie TOE!!!
1. Afgelopen vrijdag16 februari 2018 kregen we het geweldige bericht van het Ministerie van VWS dat naar
aanleiding van onze argumentatie tegen de eerdere afwijzing van de Instellingssubsidie voor patiëntenorganisaties
besloten is om Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect de Instellingssubsidie uit het Fonds PGO toe te
wijzen.
Wij zijn ongelooflijke blij met de toekenning van deze subsidie omdat het ons de financiële ruimte geeft om ons
activiteitenplan voor 2018 nu voortvarend uit te gaan voeren.
We zien het vooral als een erkenning van het Post Intensive Care Syndroom bij patiënten en naasten als een nieuwe
ziekte/ aandoening.
Het geeft de grote groep IC-patiënten en naasten daardoor een eigen, zichtbare plek binnen onze
gezondheidszorg.
De brieven van alle 18 hoogleraren Intensive Care, de NVIC (intensivisten), de V&VN IC (IC-verpleegkundigen),
de Patiëntenfederatie en de ESICM (Europese Intensivistenvereniging) hebben uiteindelijk de doorslag gegeven bij
het alsnog toekennen van de subsidie. Het ministerie van VWS zal zijn beleid aanpassen hoe aangetoond kan
worden of iets een nieuwe ziekte of aandoening is naar de manier zoals wij dat hebben gedaan: met de erkenning en
op gezag van de betreffende hoogleraren, de wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en gezondheidszorggremia als de Patiëntenfederatie.
Wij willen u allen heel hartelijk danken voor uw brieven, steun, aanmoediging en interesse!

2. Op 22 Februari werd Stichting FCIC genomineerd voor de

PGOsupport Impactprijs Patiëntenperspectief 2018
Deze prijs wordt tijdens het congres “Impact! Met patiëntenperspectief!” op 9 april as in het Spoorwegmuseum in
Utrecht voor de eerste keer uitgereikt. Het betreft 3 prijzen van €4000,- en een publieksprijs van €3000,-. Hier leest
u onze inzending voor de Impactprijs. U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet
Marianne Brackel, voorzitter IC Connect
Lilian Vloet, voorzitter Stichting FCIC

