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1.  PGO-subsidie voor Stichting FCIC en IC Connect 

Opnieuw was het spannend of we het zouden krijgen omdat we meerdere keren aanvullende informatie 
moesten geven. Maar: ook voor 2019 is vanuit het Fonds PGO van het Ministerie van VWS € 45.000 subsidie 
toegekend aan Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect!  
Onder punt 9 leest u over ons Activiteitenplan 2019. 
 
Nieuw dit jaar is dat onder strenge voorwaarden €10.000 extra subsidie wordt gegeven voor backofficetaken als 
telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren, financiële administratie, beheer website, digitaal kantoor en 
administratieve taken. Wij hebben onze backoffice onder gebracht bij Stichting MEO en zijn de afgelopen 
maanden druk bezig geweest deze in te richten. Hierdoor hebben we in korte tijd een flinke 
professionaliseringsslag kunnen maken en veel taken kunnen uitbesteden. Precies de bedoeling van deze extra 
subsidie! 

2. Donatie: Klik HIER ! 

Om voor de de PGO- subsidie in aanmerking te komen, moeten we jaarlijks aantonen dat we 100 unieke 
donaties van €25,- hebben ontvangen. Peildatum is 1 september 2019. Zonder die 100 donaties is het niet 
mogelijk om de PGO- subsidie aan te vragen. Vorig jaar is het met de grootste moeite en pas op de uiterste 
valreep gelukt om op tijd dit aantal donaties bij elkaar te krijgen, ondanks onze vele oproepen daartoe en 
ondanks ons grote netwerk!  
Wij willen de stress die dit gaf dit jaar graag voorkomen.  
Wil je zelf ervaren hoe makkelijk het tegenwoordig is om een donatie van €25,- te doen? Klik HIER en maak met 
je donatie mogelijk dat FCIC en IC Connect ook in 2020 ons werk met PGO subsidie voort kunnen zetten. Wil je 
deze vraag a.u.b. delen binnen je werkkring, met vrienden en familie? 
Heel hartelijk dank!  
Vooral ook dank aan de donateurs van 2018. Jullie steun werd enorm gewaardeerd! Dankzij jullie kunnen we dit 
jaar allerlei activiteiten ontplooien en onze lobby voor bekendheid van PICS(-F) en voor IC-nazorg en revalidatie 
voortzetten. 
 
 
3. Eerste IC Café van Nederland. 
 
10 December 2018 en 14 januari en 11 februari 2019 vonden de eerste C Cafés in ons land plaats. Voormalige IC-
patiënten en naasten hebben samen met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en met IC Connect 
deze informatieve en gezellige avonden georganiseerd. 
Alle keren stond een thema centraal. Zo werd de eerste avond uitleg gegeven over PICS(-F). Tijdens het tweede 
IC Café was het thema “Cognitieve problemen na de IC”. Post Traumatisch Stress Syndroom stond de derde 
avond op het programma. Voormalig IC-patiënten vertelden hun ervaringsverhaal rondom deze onderwerpen. 
Daarna gingen een intensivist en een psychologe hierover verder de diepte in: https://icconnect.nl/actueel/ic-
cafe/ic-cafe-tilburg/ 



 

 

 

Tijdens het IC Café is er volop tijd en 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
gaan, ervaringen te delen en herkenning 
te vinden. Soms is het fijn om te kunnen 
praten met iemand die het echt begrijpt. 
Er werd gelachen en ook een traantje 
weggepinkt. 
De reacties aan het einde van de avond 
zijn tot nu zeer positief. 
De volgende IC Cafés in Tilburg zijn op 8 
april in Tilburg met thema delier en op 
17 juni met thema PICS-F.  
Inloop vanaf 19.00 uur, inschrijven is 
niet nodig. Iedereen is welkom. Zie: 
https://icconnect.nl/actueel/agenda/ 
 
Verschillende ziekenhuizen hebben aangegeven ook een IC Café te starten. Het Radboud MC staat op het punt 
hun IC Café te starten voor de regio Nijmegen. 
Wil je zelf ook in jouw regio een IC Café organiseren? De eerste 10 ziekenhuizen die een IC Café organiseren 
kunnen bij St. FCIC/IC Connect een verzoek indienen om een startsubsidie te krijgen (tot een bedrag van 500 
euro). Interesse? Neem dan contact op met ons: info@fcic.nl. Hier kun je een draaiboek opvragen en krijg je tips 
hoe het IC Café te organiseren. 
 
4.  Landelijke Lotgenotendag op 18 mei 

De eerste landelijke lotgenotendag van IC Connect wordt op 18 mei georganiseerd. Momenteel is een team van 
vrijwilligers drukdoende om deze dag, die gehouden zal worden in de regio Utrecht, te organiseren. Naast 
voorlichting zal er ruim gelegenheid zijn voor onderling contact en gesprekken. Noteer deze datum al vast in je 
agenda. Binnenkort meer informatie hierover. 

5.  Filmpje “Het delier op de intensive care” 
 
Op 13 maart is het World Delirium Awareness 
Day en zal ons nieuwe filmpje ”Het delier op de 
Intensive Care” op onze website worden 
gelanceerd. Dit tekenfilmpje borduurt voort op 
“Dorien en haar familie” (uit het PICS-filmpje) en 
geeft op een speelse, maar indringende wijze een 
duidelijke uitleg over delier, hoe het ontstaat, de 
gevolgen, wat de familie kan doen en de rol van 
het IC -team. Dit filmpje is tot stand gekomen in 
samenwerking met St. FCIC en IC Connect, het 
Radboud MC, de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
en SIA.  
Het filmpje is in het Engels vertaald en ook deze versie wordt op 13 maart gelanceerd. Houd onze website 
www.icconnect.nl in de gaten! Twitter mee, deel het via Facebook en zet het op LinkedIn! 



 

 

6. Informatiebijeenkomst MuzIC 

Donderdag 18 april organiseert MuzIC in het Spaarne 
Gasthuis locatie Zuid een informatiebijeenkomst voor 
iedereen die geïnteresseerd is om livemuziek aan het bed 
van de patiënt op de eigen IC te realiseren. Met onder 
andere uitleg over de business case “ De theorie van 
muziektherapie op de patiënt en de ervaringen tot nu toe”. 
Meer weten? Zie: 
https://www.fcic.nl/files/9715/5063/2059/Informatie_Bijeen
komst_MuzIC.pdf 

 

7. Vrijwilligers 

We verwelkomen van harte de volgende vrijwilligers: 
 
Claudia Schelfhaut                voorzitter projectgroep IC Hulplijn, ervaringsdeskundige 
Roos Duppen                         projectgroep IC Hulplijn, lC-verpleegkundige OLVG 
Hanneke Schefer                   vrijwilligerscoördinator, ervaringsdeskundige 
Gerlinde Verheij                    organisatie Landelijke lotgenotendag, ervaringsdeskundige 
Hellen Verheij                        organisatie Landelijke lotgenotendag, naaste 
Meike Prins                            organisatie Landelijke lotgenotendag, IC-verpleegkundige ETZ Tilburg 
Gerard Heijnen                      inbreng patiënten perspectief wetenschappelijk onderzoek, 

ervaringsdeskundige 
Sef Valentijn                           inbreng patiëntenperspectief wetenschappelijk onderzoek, 

ervaringsdeskundige 
Daphne Bolman                     inbreng patiëntenperspectief wetenschappelijk onderzoek, 

ervaringsdeskundige 
Bianca Verbon                        project Psychosociale problemen bij somatische aandoeningen (ZonMW 

project o.l.v Patiëntenfederatie), IC verpleegkundige, ziekenhuis Bernhoven 
Sonsoles Boter Balaguer      project Psychosociale problemen bij somatische aandoeningen, (ZonMW 

project o.l.v Patiëntenfederatie), klinisch psycholoog, Reinier de Graaf 
Ziekenhuis  

Karin Alders                            projectgroep IC-nazorg, ervaringsdeskundige 
 
Wij wensen jullie veel voldoening en succes als vrijwilliger bij FCIC/IC Connect! 
 
We nemen afscheid van: 
 
Idelette Nutma, een van de grondleggers van Stichting FCIC. We danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren 
en voor de prachtige lobby die we samen hebben gevoerd om “Samen de impact van een IC-opname (te) 
beperken”. Idelette heeft ervoor gekozen om haar lobby voor sepsis buiten FCIC voort te willen zetten.  
 
 
8. Vacatures 
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan:   

1. Het vernieuwen van de website www.fcic.nl en het uitbouwen van www.icconnect.nl.  

Het je ervaring met het schrijven van teksten, het vormgeven van websites, met fotograferen of maken van 
filmpjes in/rond en op de IC: neem contact op met info@fcic.nl. We kunnen je hulp goed gebruiken! 



 

 

2. De redactieraad voor de website www.icconnect.nl en www.fcic.nl. 

Vind je het leuk om alle ontwikkelingen op en rond de IC te volgen, vanuit het perspectief van professional of 
ervaringsdeskundige? Dan is de redactieraad voor onze websites waarschijnlijk een leuke uitdaging voor jou. 
Meer weten? Meld je aan via www info@fcic.nl 

3. Wil je vrijwilliger worden, maar op een andere manier dan bij bovenstaande projecten? Neem contact 
op via info@fcic.nl. We kunnen op vele plekken je hulp als professional, wetenschapper of ervaringsdeskundige 
gebruiken!  

 
9. Activiteitenplan FCIC/IC Connect 2019 
 
Hieronder in het kort de activiteiten die we in 2019 zullen ontplooien. 
 
1) Lotgenotencontact:        Landelijke lotgenotendag op 18 mei 

IC Café, uitbreiden naar meer locaties. 
Besloten forum website 
Vrijwilligers dag 

2) Informatievoorziening:  Vernieuwing website www.fcic.nl 
Uitbreiding en verdieping website www.icconnect.nl 
Voorlichtingsfilmpjes over sepsis, familie gerichte zorg, IC-nazorg, revalidatie en 
beademing 
IC-hulplijn 
Uitbreiding folders en  welkomstgeschenk nieuwe donateurs 

3) Belangenbehartiging      Meewerken aan richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek;  
Bekendheid geven over PICS(-F) bij o.a. bedrijfsartsen en verzekeringsartsen 
Voorlichtingsbijeenkomst PICS(-F) voor patiëntenorganisaties 

  


