FCIC Bestuur vergadering
Plaats:

via Skype

Datum:
Tijd:

3 november 2016
19.30- 21.00 uur

Aanwezig: Lilian, voorzitter, Gijs en Peter.
Afwezig met kennisgeving: Nikk.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Vaststellen agenda
Mededelingen
Binnengekomen post
Vaststellen notulen 19 mei 2016
Samenstelling bestuur en kerngroep
PGO support / communicatie
Zorginstituut Nederland; kwaliteitsstandaard
Kiesbeter.nl; inzet mensen FCIC
Tarieven stroomlijnen
9. Congres voorstel Marianne
10. Jaarverslag en financieel jaarverslag
11. Rondvraag

Opening.
1. Opening.
2. Vaststellen agenda
 Alle te bespreken punten staan op de agenda
3. Mededelingen
 Lilian; betreft ambassadeurs, op 29 november probeert Lilian Marian Kaljouw
te spreken over de invulling van het ambassadeurschap.
 Lilian is gebeld door Marijke van der Steen over Ronde tafel Nazorg. De tijd is
daar rijp voor gezien het punt Nazorg in de Kwaliteitsstandaard IC en het
ontwikkelen van richtlijnen. Met NIVC, Marijke en Marike, hier begin volgend
jaar een bijeenkomst voor plannen.
 Lilian geeft aan nog vrijkaarten voor Venticare Experience (24 en 25-11) te
hebben, één gaat naar Marianne, de ander wordt aan de groep
ervaringsdeskundigen of aan Nikk gegeven.
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Peter geeft aan dat het aanbod van de LVIZ Limburgse Vereniging van
Intensive Zorgverlening geaccepteerd is voor een gratis stand op het
symposium Damage Control op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2017 in
Kerkrade. Gekeken wordt wie de FCIC daar kan vertegenwoordigen. Op 21
april staat ook het LaLa congres gepland in Haarlem en we verwachten ook
daar aanwezig te moeten zijn.
4. Binnengekomen post
 ICR van Eric van Sluis; wij hebben aangegeven om hier niet verder aan mee
te kunnen werken omdat onze focus gericht is op andere zaken waarmee
onze tijd gevuld is. Hij heeft ons verzekerd van terugkoppeling als het
programma verder ontwikkeld is.
 Daniela Dettling-Ihnenfeldt, fysiotherapeut MSc in het AMC en collega van
Marike, heeft zich aangemeld voor de expertgroep.
5. Vaststellen notulen 19 mei 2016
 De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd.
6. Samenstelling bestuur en kerngroep.
 Bestuur: 3 aanmeldingen
i. Anne Rutten, intensivist in het ETZ te Tilburg. Zij is actief in de
werkgroep “Kind op IC”, en wil zich graag verder inzetten voor de FCIC
om de boodschap en kennis uit te dragen en de passie vast te houden.
Wij zijn gelukkig met haar aanmelding en willen haar graag als
bestuurslid aannemen.
ii. Theo Vervoort, manager van groot bedrijf en ervaringsdeskundige.
Heeft ervaring met fondsenwerving en klantenbeheer. Hij was op de
Open Space en wil graag een bijdrage leveren. Voorstel is om hem uit
te nodigen voor de kerngroep vergadering in december en dan te
bekijken of hij bestuurslid kan worden.
iii. Marianne Brackel, zij is tevreden met haar eigen rol en de ruimte die zij
krijgt in de overlegmomenten over de Kwaliteitstandaard IC en de
NVIC.
De vraag werd gesteld of de statuten toe laten dat we met meer bestuursleden
verder gaan. Dit is opgezocht en er staat in de statuten: Het bestuur van de

stichting bestaat uit ten minste drie leden.


Kerngroep: 2 aanmeldingen
i. Claudia Schelfaut is maatschappelijk werker en gastdocent aan
verpleegkundige opleidingen en ervaringsdeskundige.
ii. Matty Koopmans, van oorsprong IC verpleegkundige en inmiddels
werkzaam als klinisch epidemioloog /wetenschappelijk onderzoeker op
de intensive care van het Medisch Centrum Leeuwarden.
Met beiden zal Peter contact opnemen.
7. PGO support en communicatie
 Er kon nog geen goede datum worden gevonden, en Lilian zal een nieuwe
datumprikker rondsturen.
 Hierin zal Ed Kuiper ook meegenomen worden omdat we zijn input goed
kunnen gebruiken naast zijn werk in de ervaringsdeskundigen groep.
 Ook Ruud Klerks blijven we er bij betrekken, mogelijk kan hij weer tijd inruimen
voor de FCIC.
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Naast Ed en Ruud zullen ook John, Anne en Marianne een uitnodiging krijgen
via de datumprikker.
 Onderwerpen voor PGO zijn het door ontwikkelen van de FCIC aan de hand
van de Missie, Visie en het Jaarplan. Hoe de communicatie te verbeteren en
de subsidie mogelijkheden.
 PGO vindt de FCIC interessant door de samenwerking van de drie pijlers;
professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Zij willen graag tijd
investeren zonder dat er kosten gerekend worden.
8. Zorginstituut Nederland, kwaliteitstandaard IC
 Er moeten patiënten en naasten gerichte indicatoren samengesteld worden.
Lilian en Marianne werken hier aan mee. Daarnaast moet de nazorg richtlijn
geschreven worden.
 Kiesbeter.nl; ervaringsdeskundigen (Hanneke, Marjolein en Idelette) kijken
hier mee hoe de informatie voor de patiënt en naasten is omschreven.
Gebleken is dat de onderliggende tekst nu vaak niet correct is. Een signaal is
afgegeven dat dit niet gratis kan worden gedaan.
 Stroomlijnen inzet FCIC en tarieven.
Gezien de ervaring met de gevraagde scholing bij het UMCG en de eerst
beperkte vergoeding die men wilde geven willen we hier duidelijkheid over
geven. Op bovenstaande volgend en met de scholingen en medewerking aan
onderzoek in het achterhoofd heeft Idelette een concept brief opgesteld over
dit onderwerp. Besloten wordt om de brief te splitsen in onderzoek en
scholing. Tarieven zullen hierin opgenomen worden. Marianne had gemaild
dat zij een lijst had ontvangen met tarieven van diverse verenigingen, deze zal
Peter bij haar opvragen.
Als de informatie compleet is kan deze op de site geplaatst worden achter een
link naar “meewerken aan scholing” en “meewerken aan onderzoek”.
Aanmeldingen / aanvragen naar beiden kan dan via info@fcic.nl
 De subsidie aanvraag voor het UNDERPIN onderzoek van Mark van den
Boogaard is door ZonMw gehonoreerd, dit betekent dat het voor de FCIC
medewerking gereserveerde bedrag van 3500 euro binnenkort
overgeschreven wordt. Uit dit bedrag moeten wij de komende inspanningen
van FCIC leden voor dit onderzoek vergoeden.
9. Congresvoorstel Marianne
 Eric de Baar, organisator van congressen en symposia, heeft contact met
Marianne gezocht over het organiseren van een symposium over PICS. Een
congres gericht op professionals waarbij de FCIC verantwoordelijk is voor de
inhoud van het programma. Het congresbureau draagt de financiële risico’s.
 We vragen Marianne om contact op te nemen met Eric om een afspraak te
plannen waarin we kunnen verkennen wat de mogelijkheden, investering en
opbrengst is. Verder zien wij graag de patiënten en ervaringsdeskundigen
terug bij de doelgroepen.
10. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2015.
 Peter heeft geen reacties meer gekregen op het Jaarverslag 2015. Dit wordt
hierbij goedgekeurd. Peter zal Lorette vragen dit op de website te plaatsen.
 Gijs heeft geen goedkeuring van het financieel jaarverslag gehad en zal de
drie leden nogmaals benaderen om dit te bekijken en zo nodig zal hij via een
skype afspraak toelichting kunnen geven.
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11. Rondvraag
 Geen vragen.
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