Aanwezig:
Namens bestuur NVIC; Diederik Gommers, voorzitter, Diederik van Dijk, Dave
Dongelmans, Cretien Jacobs, nog leden waarvan de naam volgt.
Namens bestuur FCIC; Lisbeth Verharen, voorzitter, Lorette Gijsbers en Peter
Westerduin.
Marijke van der Steen namens NVIC commissie nazorg en FCIC werkgroep
nazorg.
Gesprekspunten overleg bestuur NVIC - FCIC 22-1-2016
 Doel van het overleg is kennismaken en verkennen wat NVIC en FCIC voor
elkaar kunnen betekenen.
 De FCIC zou daarvoor graag de volgende zaken bespreken:
1. Toelichting op FCIC
Wie wij zijn, wat wij doen en met welk doel. En welke lijnen er al liggen naar de
NVIC. Lisbeth geeft uitgebreid aan waar we als FCIC aan zijn begonnen, hoe
we een stichting zijn geworden, wat we het afgelopen jaar hebben bereikt door
de lobby en activiteiten op symposia en via de bekendmaking via de website.
Gevraagd naar het doel wordt uitgelegd dat wij samen de impact van een IC
opname willen beperken door kennis te delen. De lobby die ons een grote
bekendheid heeft gebracht heeft ook activiteiten bij andere verenigingen
teweeg gebracht wat door de NVIC wordt ervaren als in hun vaarwater zitten.
Dit is een gevolg van het gevormde netwerk, maar hierdoor is het besef ook
binnen de NVIC doorgedrongen dat er werk gemaakt moet worden van ICnazorg. NVIC stelt duidelijk dat het medische deel hun domein is.
2. Verkennen van mogelijkheden voor samenwerking, zoals:
- Een patiëntenorganisatie/netwerk
Het belang daarvan, de ideeën daarover (o.a. van Funatic) en hoe we
daarin samen kunnen optrekken. Een patiëntenorganisatie of
vereniging is een duidelijk doel wat wij beiden voor ogen hebben.
NVIC kan niet als vereniging hier een directe betrokkenheid in hebben,
maar kan wel via andere wegen een ondersteuning financieel voor
deze patiëntenorganisatie bewerkstelligen. Een voorbeeld wordt
genoemd dat alle academische ziekenhuizen afspraken kunnen
maken hierover. Voor de FCIC geldt dat zij ook los gezien wil worden
van een patiëntenorganisatie al hoewel de banden hiermee hecht
kunnen zijn.
Over het bereiken van ex-IC patiënten via Funatic zijn wij het snel
eens, als er een andere weg is om deze patiënten te registreren en
later te kunnen bereiken zonder financiële aspecten voor beide
groepen (NVIC en FCIC) dan heeft dit de voorkeur. Dave Dongelans
oppert dat de Stichting NICE hiervoor een basis zou kunnen vormen.

We spreken af dat de FCIC samen met Dave Dongelmans deze optie
verder verkent.
- Belangenbehartiging, kennisdeling en scholing
Gezamenlijk bekendheid en erkenning PICS vergroten en inzetten
voor preventie van PICS. Op de website van NVIC zal de
samenwerking met FCIC worden genoemd en andersom ook.
Afgesproken wordt dat de FCIC volgende acties in het vergroten van
de bekendheid van PICS en de lobby voor nazorg vooraf aan de NVIC
kenbaar maakt zodat er geen verrassingseffect optreedt.
Om de CQI Naasten op de IC in het register van het Zorginstituut
opgenomen te krijgen is het nodig dat de NVIC deze mede aanbiedt.
Medio februari wordt dit besproken in het bestuur van de NVIC.
De commissie nazorg van de NVIC zal een plaats maken voor een
ervaringsdeskundige in de rol van adviseur. De nazorg zal ook op het
programma komen van een NVIC congres in het najaar.
- Participatie intensivisten in FCIC
Hoe kunnen we de participatie van intensivisten binnen
FCIC vergroten. Wat is er nodig dat FCIC niet alleen als een
patiëntenvereniging gezien wordt, maar ook voor de professionals een
belangrijk kennisnetwerk kan zijn. Dit punt is niet aan de orde geweest
- Communicatie
Bespreken van de mogelijkheid voor FCIC om via NVIC medisch
hoofden IC’s in Nederland te bereiken met info over FCIC. Vermelding
van de samenwerking op elkaars websites. Het laatste is hierboven al
besproken, ook het punt om de medisch hoofden te bereiken zal een
volgende keer besproken moeten worden.
3. Voorstel voor 1 x per jaar gezamenlijke vergadering van de besturen om
jaarlijks de samenwerking te evalueren en zo nodig de koers bij te stellen.
Voorstel van de NVIC is om de besturen 2x per jaar bij elkaar te laten komen.
Eerstvolgende keer zal na de zomer zijn.
Wij ontvangen later de notulen van de NVIC.

