Nieuwsbrief 2016-02
Nieuwe voorzitter.
Lilian Vloet heeft de functie van voorzitter overgenomen van Lisbeth Verharen. Lilian is Lector
Acute Intensieve Zorg aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), en bestuurslid Venticare.
Leden voor bestuur en kerngroep.
Door verloop in de bezetting van het bestuur en de kerngroep zijn wij de afgelopen maanden wat
beperkt zichtbaar geweest in onze activiteiten. Sommige zaken zoals deze nieuwsbrief zijn
daardoor langer blijven liggen dan gewenst. Het bestuur is binnenkort weer op sterkte, maar voor
de kerngroep kunnen wij nog steeds actieve leden gebruiken. Mocht u iemand weten die zich op
welke manier dan ook wil inzetten voor de FCIC dan horen wij dat graag. Informatie kunt u
opvragen via info@fcic.nl
Werkzaamheden.
In de loop van 2016 hebben wij ons toch op diverse vlakken ingespannen om de missie en visie
van de FCIC uit te dragen. Hieronder vindt u een kort verslag van wat wij hebben gedaan. Onze
dank is groot voor alle leden, professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen voor hun inzet!
Open Space.
Met medewerking van diverse goede sprekers hebben wij
een heel indrukwekkende bijeenkomst gehouden. Het was
die donderdag de 14e april in het Kasteel Vanenburg te
Putten een dag waar door velen nog vaak aan wordt
teruggedacht. Mogelijk dat er aanwezigen nog meer tools
hadden willen krijgen hoe bepaalde zaken verbeterd
kunnen worden. Daar zullen wij in een te plannen congres
zeker aandacht aan schenken.

Kwaliteitsstandaard IC.
Op de concept kwaliteitsstandaard IC hebben wij in de door het Zorginstituut gehouden
consultatieronde een duidelijk statement gegeven wat wij vonden dat er ontbrak. Diverse punten
zijn in de uiteindelijke kwaliteitsstandaard meegenomen. Inmiddels zijn leden van de FCIC actief in
de stuurgroep en werkgroep om indicatoren te ontwikkelen waarmee in de toekomst de verbetering
van IC zorg inzichtelijk kan worden gemaakt.
Toename vraag over meewerken aan onderzoek.
Zeer frequent worden wij gevraagd om mee te werken aan onderzoek. Deelname wordt door
bestuur en ervaringsdeskundigen beoordeeld. Wanneer besloten wordt om onze medewerking toe
te zeggen houdt dat wel in dat het een behoorlijke tijdsinvestering vraagt van de pool
ervaringsdeskundigen. Op de website www.fcic.nl plaatsen wij binnenkort voorwaarden die wij
stellen aan het meewerken aan onderzoek.
Venticare.
Onze samenwerking met Venticare gaf ons de mogelijkheid om delen van het programma te vullen
met FCIC gerelateerde onderwerpen. Wij vonden het een zeer waardevol congres en konden ons
netwerk verder versterken.

Het geven van scholing.
Inmiddels worden leden van de FCIC regelmatig gevraagd om presentaties te geven aan
scholingsdagen of symposia. De investering in tijd voor deze scholingen vraagt veel van onze
leden waardoor wij ook hiervoor voorwaarden hebben opgesteld. Wij willen onze kennis heel graag
delen en vragen daar een passende vergoeding voor.
Lotgenotencontact.
Aan de hand van het format dat samen met HBOV studenten van de Hogeschool van Amsterdam
voor de Nazorg poli van het UMCU geschreven werd, is er op zaterdag 26 november een
terugkomdag gehouden in Utrecht. Een aantal leden van de FCIC was daarbij aanwezig en wij
zullen zeker terugkoppelen hoe deze dag verlopen is.
Artikelen.
Als bijlage sturen wij u twee artikelen waar FCIC leden aan hebben meegewerkt:
- Het Post Intensive Care Syndroom; verborgen ziekte na IC-opname
- Hoe bereid ik een kind voor op IC-bezoek?
Lilian Vloet, voorzitter FCIC.

